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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Conf. dr. Marius Sorin ZAHARIA 

 

Obiectivele disciplinei (curs, aplicații și proiect) 

 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind rotaţia, 

ingrasamintele și amendamentele folosite în agricultura ecologică, despre buruienile, bolile şi 

dăunătorii din culturi.  

La lucrările practice se urmăreşte dobândirea cunoştinţelor necesare pentru înfiinţarea de 

culturi agricole de câmp ecologice.  

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

Agricultura ecologică - definiţie, istoric, tendinţe; Comparaţii cu diferite tipuri de agricultură; 

Oportunitatea agriculturii ecologice. 

ROTAŢIA CULTURILOR  

Istoricul rotaţiei, importanţa; Scheme de rotaţie folosite în ferme ecologice. 

FERTILIZAREA CULTURILOR  

Rolul activităţii biologice din sol asupra fertilităţii; Proprietăţile fizico-chimice ale solului; 

Folosirea gunoiului şi a compostului 

COMBATEREA BURUIENILOR  

Managementul combaterii buruienilor prin metode directe şi indirecte. 

PROTECŢIA PLANTELOR 

Principiile protecţiei plantelor în agricultura ecologică; Protecia plantelor la diferite culturi 

agricole. 

TEHNOLOGII DE CULTIVARE A PLANTELOR  

Tehnologia de cultivare la cerealele păioase, leguminoase, oleaginoase și plantele tehnice. 

 

Lucrări practice 

Analiza comparativă a principalelor tipuri de agricultură; Compararea stadiului actual al 

agriculturii ecologice în tările UE. 

Întocmirea unei scheme de rotaţie într-o ferma ecologică. 

Întocmirea unei strategii de menţinere a fertilităţii solului. 

Elaborarea unei scheme de protecţie a plantelor pentru cereale păioase, leguminoase pentru 

boabe, oleaginoase, cartof și sfecla pentru zahăr. 

Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 
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